
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016 и 144/2016) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 25.11.2020.  године, 
доноси 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

  
I Препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш и ЈКП „Наиссус“ Ниш 

да, у складу са Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену 
наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада („Службени лист 
Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст), и иницијативом број 00-5840 од 
29.10.2020. године, започну поступак преузимања послова наплате испоручене 
воде и услуге канализације, корисницима индивидуалним домаћинствима, тако 
да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш фактурисање рачуна наведеним корисницима 
започне од 01.01.2021. године. 

 
 II Препоручује се ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш и ЈКП „Наиссус“ Ниш, 

да уговором којим ће регулисати међусобна права и обавезе, утврде рокове и 
динамику преузимања средстава и опреме, као и запослених радника ЈКП 
''Наиссус'' Ниш који обављају послове наплате предметних услуга, тако да ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш започне обављање послова наплате у року из тачке I . 

 
III Закључак доставити: ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш, ЈКП “Наиссус“ 

Ниш, Градској управи Града Ниша-Служби начелника Градске управе и 
Секретаријату  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш и ЈКП „Наиссус“ Ниш, доставила су 

иницијативу за доношење Закључака Градског већа, у циљу покретања и 
спровођења поступка преузимања послова наплате испоручене воде и услуге 
канализације индивидуалним домаћинствима на територији Града Ниша, тако да 
почев од 01.01.2021.године, рачуне за наведене услуге корисницима 
индивидуалним домаћинствима фактурише ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш. 

Имајући у виду да, у складу са Одлуком о оснивању, ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш обавља пословe обједињене наплате комуналних, стамбених и 
других услуга и накнада, у које спадају и послови наплате испоручене воде и 
услуга канализације, то je, у циљу потпуног преузимања наведених  послова од 
стране ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш, препоручено да предузећа предузму 
активности, како је наведено у диспозитиву овог Закључка.  

 
Број: 955-26/2020-03 
У Нишу,  25.11.2020. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

    ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

         Драгана Сотировски 


